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kam v okrese na fotbal
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 PC International (Czech) s.r.o.,
Postoloprtská 2685, Louny

Přijme
OPERÁTORY VÝROBNÍ LINKY

(počet míst 5)
pracoviště Louny, nástup možný ihned.

Kontaktní osoba: Hubičková Marie, tel.: 415 622 242, 
e-mail: hubickova@pc-international.cz

Louny v domácím prostředí ne-
mohly jinak než nad posledním cel-
kem soutěže vyhrát. Otázkou bylo, 
kolik vstřelí branek a zda se tedy 
vylepší již tak dobré skóre. Díky 
střelecky úspěšnému druhému 
poločasu se tento záměr povedl. 
Brankově se prosadil Knotek, 
který vstřelil obě své branky 
z penalty. Další po řadě pěkných 
akcích vstřelili V. Suchý, Kosin-
ský, Španihel, Kubiska. U hostů 
odešel ze hřiště Pajdla, když mu 
rozhodčí ukázal červenou kartu. 
Louny se opět krůček přiblížily 
postupu do KP. 

Dobroměřice hostily vedoucí 
Oldřichov a nakonec díky dvěma 
úspěšným trefám z první půle 
se jim podařilo favorita přehrát. 
Ovšem bylo to celkově hodně 
napínavé utkání a pro hosty vel-
mi smutné. Je nutno sportovně 
přiznat, že soupeř byl lepší a to 
i přesto, že nakonec dohrával bez 
tří hráčů, kteří odešli do sprch po 
ČK. Hrdinou utkání byl domácí 
gólman Sedláček a ostrostřelcům 
z Oldřichova se o něm ještě bude 
asi hodně dlouho zdát.

Všechno začalo podle „not“ 

favorita. Již v úvodu se dostal do 
vedení, když v 8. minutě se trefil 

Strouhal. Za necelých deset minut 
ale domácí vyrovnali, když kombi-
nační akci zakončil Hendrych. Po 
půlhodině hry se ukázal střelecky 
výborně disponovaný Hendrych 
a Dobroměřice vedly. Štěstím 
bylo, že hosté se v průběhu utkání 
významně oslabili. Po půlhodině 
hry omylem vyloučil rozhodčí 
Strouhala po dvou žlutých kar-
tách. Za další hodinu šel do šaten 

Obrtlík, za jednoznačný faul na 
útočícího domácího hráče.   

Ve druhém poločase hrálo 
téměř na jednu branku a domácí 
i v přesile jen těžko hledali cestu 
na útočnou polovinu. Utkání na 
rozdíl od prvního poločasu se 
stalo soubojem, kdy se hrálo stále 
na Sedláčka a domácí jen ojediněle 

vyráželi k rychlým brejkům. 
Louny jsou v tabulce po 19. kole 

na prvním místě se 40 body, na 2. 
místě je Oldřichov s 39 body.  Dob-
roměřice postoupily na páté místo 
tabulky s 28 body.

28. dubna hrají FK Louny 
ve Březně, které je na 9. místě. 
Bude to jeden z prvních ukazatelů, 
zda to s útokem na postup Louny 
myslí vážně.

Vstup do utkání měli Chmelaři 
lepší a nastěhovali se na polovinu 
hostí. Do první vážnější šance 
se dostal Pilař a po něm Rosa. 
Střelám buď chyběla přesnost, 
nebo ji likvidoval jistý Vojáček. 
Olomoucký trenér musel již 
v 9. minutě vystřídat zraněného 
Chmelíčka. 

Pak se několikrát Blšanští chytili 
do ofsajdové pasti. Tlak domácích 
sílil a ve 38. minutě, po Ezeqielově 
centru z křídla dorážel na malém 
vápně Smejkal – 1:0. Podruhé se 
mohl zapsat Smejkal do listiny 
střelců o dvě minuty později, avšak 
na malém vápně se nedokázal zo-
rientovat a přestřelil. První šance 
hostů přišla až na konci poločasu, 
v nepřehledné situaci na hranici 
vápna se ale nikdo z Olomouc-
kých nedokázal trefit  do míče. 
Poločasové vedení mohl pojistit 
opět Smejkal, který dorážel střelu 
vyraženou Vojáčkem na tyč.

I druhý poločas začal tlakem 
Blšan. Hned v první minutě šel 
sám Smejkal na olomouckého 
golmana, ale ten si s jeho úto-
kem poradil. V 50. minutě Rosa 
přestřelil. Olomoucké béčko pře-
bralo taktovku, přidalo na důrazu 
a srovnalo. Hořava se v 58. minutě 
obtočil kolem obránců a překonal 
Svobodu střelou k tyči – 1:1. Již za 
4 minuty se však Chmelu podařilo 
strhnou zápas na svoji stranu, Eze-
quiel Rosendo přehodil brankáře 
a Hrdlovič vykopával míč až za 
čárou – 2:1. Hned po rozehrání 
mohla Sigma opět srovnat, ale 
Svoboda vychytal osamoceného 
Petra. Ještě v 67. minutě zkoušeli 
hráči Olomouce srovnat, avšak 
Nepožitek bránu netrefil. Lehce 
zraněného Smejkala vystřídal 
Loos, který v samotném závěru 
dotáhl míč místo k brance k ro-
hovému praporku.

„Domácí měli dostatek šancí, 

aby utkání rozhodli už do přestáv-
ky. Chtěli jsme bod, ale vlastní ne-
schopností jsme se o něj připravi-
li,“ řekl po utkání trenér Olomouce 
Augustin Chromý.  Trenér Přemysl 
Bičovský si povzdechl: „Dopusti-
li jsme se spousty hrubých chyb 
v obraně, jako již dlouho ne a to 
se mohlo vymstít.“

V tabulce jsme se po tomto 
utkání posunuli už na 11. místo 
tabulky a zdá se, že po letech 
zažijeme klidný závěr ligy, snad 
by poslední kola už mohla být bez 
strachu o sestup… ale za týden nás 
čeká rozjetá Opava.

Fakta o utkání: 571 diváků, 
ROZHODČÍ: Adam, Ardeleanu,  
Němec. ŽK: Zachariáš, Rosendo, 
Novotný –  Stroupek, Hořava, Ře-
hák, Šedivý 

BRANKY: 38. Smejkal, 62. 
Rosendo – 58. Hořava 

BLŠANY: Svoboda – Rosa, 
Jamrich, Novotný, Zachariáš 
– Jedinák, Rosendo (75. Da Sil-
va), Bogdanov (62. Krejčík) , Pilař 
– Kožíšek, Smejkal (84. Loos) 

Hosté nezaznamenali změnu 
hracího dne a tak přijeli o den dříve 
a k samotnému utkání tak nastou-
pili v improvizované sestavě pouze 
s jedním náhradníkem na lavičce. 

Domácí se sice ujali vedení, ale až 
do 6. minuty byl stav pouze 2:0. 
Hosté pak kontrovali pouze ze 
sedmiček. Dařilo se hlavně So-
chorovi, který doslova koncertoval 
a sklidil potlesk za parády. Poločas 
tak končil za stavu 21:10. V obraně 
se nedařilo Kotěšovcovi, kterého 
po dvou vyloučeních trenér Miler 
stáhl ze hry. 

Druhý poločas probíhal ve vol-
nějším tempu. Na obou stranách 
se kupily technické chyby, ale ob-
čas byla vidět i velmi pěkná akce. 

Hosté se hlavně díky 9 brankám 
Jardy Duška (v rozmezí dvou 
minut vstřelil 3 branky) udrželi 
přijatelný stav. Celá domácí lavič-
ka dostala šanci, včetně třetího 

brankaře. Výpadek v koncentraci 
a snad i motivaci byl však znát. Vý-
borně zachytal Dedera, diváci oce-
nili parády Kamila Sochora a akce 
Víta, Brecka, nebo Bitnera.

Lokomotiva tak získala cenné 
dva body a poskočila na 10. příč-
ku. V příštím kole jedou Lounští 
do Pardubic.

Sestava a střelci: Dedera, Ker-
ner, Macke, Gruncl 3, Brecko 7, So-
chor 7, Vít 6, Kotěšovec 1, Bittner 
6, Zmatlík 4, Šnajdar, Havlovec 6, 
Prágner 1,  Knobloch.

Sobota dne 28. dubna, úřední 
začátek v 17:00 hod.
Krajský přebor: Domoušice 
– Loko Chomutov
I.A.třída: Tuchořice – Ledvice         
I.B třída: Kr. Dvůr – Postolopr-
ty, Žatec – Kopisty, Podbořany 
– Nová Ves
Okresní přebor: Vel. Černoc 
– Tuchořice B, Chlumčany – Kryry, 
Peruc – Slavětín, Blatno – Lube-
nec, Lenešice – Ročov.
III. třída: Vrbno – Černochov, 
Pan.Týnec – Chožov, Dobromě-
řice B – Hříškov, Dyn. Louny 
– Pátek, Koštice – Kozly, Lišany 
– Blažim, Staňkovice – Domoušice 
B, Holedeč – Cítoliby B, Žiželice 
– Lipenec, Petrohrad – Hlubany 
10:30, Nepomyšl – Měcholupy 
14:00, Nové Sedlo – Buškovice 
14:00.
Neděle dne 29. dubna, úřední 
začátek v 17:00 hod.
I.A třída: Černčice - Oldřichov
Okresní přebor: Cítoliby – Černči-
ce B 16:00, Louny B - Zeměchy
III. třída: Líšťany – Libčeves, 
Výškov – Lenešice B, Sok. Li-
bočany – Bezděkov 13:30 (hř. 
Čeradice), Kr. Dvůr B – Kněžice, 
Želeč – Vroutek
Úterý dne 1. května, úřední za-
čátek 17:00 hod.
Okresní přebor: Chlumčany 
– Zeměchy
Čtvrtek dne 26. dubna, úřední 
začátek v 17:00 hod.
Okresní pohár: Louny B – Blažim, 
Výškov – Postoloprty, Podbořany 
– Nové Sedlo, Žatec – Sedčice                                                                                             
                                  

Začátek utkání byl doslova 
uragánem, v domácím dresu 
nastoupila řada hráčů A mužstva 
a hned ve 3. minutě se trefil ligo-
vý Loos. Odpověď ale přišla hned 

z dalšího protiútoku, když Hodas 
zakončoval po rychlé akci. Hosté 
hráli v obraně velmi dobře a ne-
dávali soupeři mnoho prostoru. 
Záloha již v zárodku rozbíjela 

domácí útoky a tak se nakonec 
stalo, že po půlhodině hry přišel 
druhý úder Sokola v podobě druhé 
branky Hodase. 

Ve druhém poločase se do-
mácí pokusili  vyrovnat, ale 
jejich snahu zhatilo vyloučení 
v 53. minutě, když odešel ze 
hřiště Zlatohlávek a za dalších 
5 minut fauloval při výběhu proti 

útočníkovi gólman Voigt a i on 
viděl červenou kartu. To bylo 
rozhodující pro celé utkání, pro-
tože od této chvíle byli vidět na 
hřišti především Sokoly a v 89. 
minutě ještě Hodas uzavřel z pe-
nalty svůj hattrick.

Domoušice rázem poskočily na 
11. místo a v příštím kole se před-
staví doma s L. Chomutov.

Jedná se vůbec o první závod to-
hoto Mistrovství ČR v tomto roce 
ze 14dílného seriálů. Pro  AMK je 
to generálka před Mistrovstvím 
Evropy ve třídě 125 ccm, které se 
uskuteční 8. července doplněné 
Mistrovstvím ČR.

Za AMK by se měli ukázat tito 
jezdci: ve třídě 125 ccm Honza Šefl 
ml. na 125 Suzuki, Jirka Městecký 

na 125 KTM, třída open Honza Šefl 
st. na 450 Suzuki, Jindra Bartoní-
ček, třída veterán Franta Bína na 
Kawasaki 450, Bohouš Široký na 
450 Suzuki a Jarda Sklenář na 
Kawasaki 125.

Časový rozvrh – 8:00 – 12:00 
volné a měřené tréninky a od 
13:00 začátek závodu.

Jan Šefl

Olomoucký brankař Vojáček jen kontroluje konstrukci po Smejkalově dorážce v 45. minutě.

Blšany zvládly i další domácí 
utkání a vzdalují se dnu tabulky

FK Chmel Blšany – SK Sigma Olomouc B 2:1 (1:0)
BLŠANY (jt) - V nedělním dopoledni se utkali sousedé ze spodních 
pater tabulky. Šlo o hodně, hrálo se takzvaně o šest bodů. Domácí 
byli přece jen mírným favoritem.

Hattrick Hodase v derby posunul Domoušice  na 11. místo tabulky
FK Chmel Blšany B – Sokol Domoušice 1:3 (1:2)

LIBOČANY (lš,ls) – V derby dvou mužstev ohrožených sestupem 
se Sokol vypořádal s libočanským trávníkem, kde Blšany B hostují 
a kapitán Hodas velel na cestě za třemi body. Vstřelil všechny branky 
svého celku a nastínil, že by záchrana KP mohla nabýt reálných 
podob. 

Louny deklasovaly poslední 
Klášterec a jsou první

Dobroměřice přehrály na svém hřišti favorita
FK Louny – Klášterec 6:1 (3:0), Dobroměřice – Oldřichov 2:1 (2:1)

LOUNY (lš,mm) – 19. kolo 1.A třídy přineslo změnu na vedou-
cím místě tabulky, když Louny přehrály jednoznačně poslední 
Klášterec a nastřílely mu šest branek. Lounům pomohly sousední 
Dobroměřice, které porazily dosud vedoucí Oldřichov. A povedlo 
se, domácí zvítězili. Černčice prohrály v Jirkově 3:1 a Tuchořice po 
poločasových 0:0 jednou inkasovaly od B týmu Litvínova a prohrály 
nejtěsnějším rozdílem 1:0.

Lounští útočníci byli jasně lepší a zastavoval je až brankař Klášterce.

Motokrosová generálka
KRÁSNÝ DVŮR - V úterý 1. května se pro AMK Krásný Dvůr roz-
jíždí další motokrosová sezóna a to závodem Mistrovství republiky 
amatérů v objemových třídách 85 a 125 kubických centimetrů, dále 
prestižní třída open (od 250 ccm dvoutakt a 450 ccm čtyřtaktní 
motocykly) a třída veterán.

Neúspěšný vstup 
do baseballové ligy
LOUNY (mik) - Neúspěšně 
vstoupili baseballisté do ligové 
soutěže. Podlehli celku Patriots 
Liberec, který se netají ambicemi 
na postup do extraligy, 6:12 a 2:
13. V prvním utkání se domácí 
ještě dokázali prosadit v útoku, 
v obraně se však nevyvarovali 
chyb. Ve druhém už tak úspěšní 
na pálce nebyli, naopak Liberečtí 
potvrdili svoje kvality. 

Na nadhozu se nejvíce dařilo 
Pobudovi (na snímku), na pálce 
se v prvním zápase prosadil Kříž, 
ve druhém Tománek. 

V týdnu hrála i ostatní lounská 
družstva. Mladší kadeti podlehli 
Kotlářce 1:14, starší kadeti ode-
hráli nečekaně vyrovnaný zápas 
s favorizovanou Krčí, podlehli 
12:20. Junioři rozstříleli pražské 
Tempo 29:11, „B“ tým nezopako-
val vítězství na „béčkem“ Jablonce 
a prohrál 14:20.

V následujícím víkendu se utká 
v sobotu „A“ tým s Orly Choceň, 
„B“ tým přivítá v neděli Českou 
Lípu. 

Karel Vít nechal hradecké Pácala a Svitáka v roli diváků a bran-
kaři nedal šanci.

Povinná výhra v boji 
o záchranu nad Hradcem
Lokomotiva Louny – Slavia Hradec Králové 41:28 (21:10)

LOUNY (jt) - Na domácí čekalo utkání pravdy s posledním Hradcem 
Králové. Domácí neponechali nic náhodě a v sestavě tak nastoupili 
Kamil Sochor i Karel Vít. Po stopce se vrátil i Jirka Brecko a do 
branky se vrátil Dedera. Chyběl ale Petr Klouček.
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Hokejbalisté Loun do semifinále… SHK Lou-
ny hrál na domácí půdě odvetu s B týmem Plzně. Minulý týden 
si lounští přivezli cennou výhru 5:3 (1:0, 1:1, 3:2). V domácím 
prostředí se dlouho nedovedli prosadit přes výborně chytajícího 
brankaře Plzně a také jejich střelám chyběla přesnost. Nakonec 
přeci jen dovedli dramatické střetnutí do vítězného konce a mohli 
si vychutnat hymnu pro vítěze. Celý tým podal zodpovědný výkon 
a hlavně Svatopolský, který se neúnavně hnal na branku soupeře, 
vstřelil rozhodující branku a na tu první ve vlastním oslabení nahrál 
Janečkovi. Domácí inkasovali při plzeňské power play.
SHK Louny – Škoda Plzeň B 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Louny postupují 
do semifinále 2. NHb ligy.
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Půjčky
od 20-300 tis. Kč

nejprůchodnějši nebankovní
bez poplatku předem!

Pro důchodce do 75 let i OSVČ  s 0 DP

tel.: 774 140 201
Novinka od 1. 4. 07 

schváleno do 30 min.


